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STATENBRIEF 
 
Onderwerp: Bereikbaarheid Wageningen 
 
Portefeuillehouder: Bieze 
 
Kerntaak/plandoel: Mobiliteit/Economie/Gebiedsontwikkeling 
 
Doel van deze brief: Uw Staten informeren over de recente ontwikkelingen 
 
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: 
 
 

☐ Te besluiten conform het ontwerpbesluit 

 

☐  Over de inhoud van deze brief te overleggen 

 

☒  De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 

 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
 
 
1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een brief naar de gemeente Wageningen. 
Hierin geven Gedeputeerde Staten aan dat zij voornemens zijn Provinciale Staten voor te stellen om 
de regie op zich te nemen voor het realiseren van de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van 
Wageningen en Wageningen campus. Hiervoor een milieueffectrapportage (m.e.r) te starten en 
middels de provinciale bevoegdheid de ruimtelijke ordening te wijzigen zodat de nieuwe weg kan 
worden aangelegd. 
 
 
2 Aanleiding 
 
De gemeenteraad Van Wageningen heeft op 3 juli 2017 een besluit genomen over de noordelijke 
ontsluiting van Wageningen over de Wageningen Campus. Dit besluit leidde tot een nieuwe, niet 
onderzochte variant. Deze gaat voorbij aan het breed gedragen onderzoeksresultaat van provincie en 
gemeente in samenspraak met een brede klankbordgroep waarin diverse belangengroepen zijn 
vertegenwoordigd. In de amendementen zijn lokale wensen toegevoegd en wordt de variant “Campus 
op maaiveldroute” uitgesloten.  
Dit raadsbesluit tast de Wageningen campus in ernstige mate aan; brengt aanzienlijke extra kosten 
met zich mee en kan niet rekenen op medewerking van de WUR. Dit raadsbesluit gaat daarmee niet 
alleen voorbij aan het grote bovenregionale economische belang van de Wageningen Campus en de 
ontsluiting ervan, maar is ook niet realistisch gezien de geschatte hoge meerkosten. Gedeputeerde 
Staten beoordelen deze variant als niet kansrijk voor het oplossen van het gezamenlijk 
geconstateerde bereikbaarheidsprobleem In het raadsbesluit herkennen wij de worsteling van de 
gemeenteraad tussen het lokale en het bovenregionale belang. 
 
 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
Omgevingsvisie en Gebiedsopgave en het MIAM. 
Vanuit mobiliteit zetten we in op het versterken van de (sociale en economische) bereikbaarheid in de 
drie stedelijke netwerken (stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek en FoodValley) om de 
dynamiek en aantrekkelijkheid van steden te bevorderen voor inwoners, bezoekers en bedrijven. 
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Concreet betekent dit dat wij een mix van maatregelen inzetten op het gebied van fiets, openbaar 
vervoer, wegverkeer en knooppunten, gecombineerd met de specifieke projecten stedelijke 
bereikbaarheid in de acht grootste steden. Samen zorgen deze voor een soepele afwikkeling van de 
mobiliteit in de drukste gebieden van Gelderland. Voorbeelden zijn de snelfietsroutes en het stedelijk- 
en vastnet voor het openbaar vervoer. Onze inzet op dit plandoel draagt direct bij aan de 
gebiedsopgaven voor Arnhem Nijmegen, FoodValley en Stedendriehoek. 
  
 
4 Argumenten/afwegingen/risico's 
 
Achtergrondinformatie start gezamenlijk proces verbeteren bereikbaarheid Wageningen 
Om zorg te dragen voor gezond en duurzaam geproduceerd voedsel voor iedereen is een krachtig 
innovatiesysteem nodig, dat kan rekenen op een sterke overheid. De Wageningen campus vervult een 
belangrijke rol in dat innovatie-systeem. Bovendien is het een essentieel onderdeel van de 
economische motor van het stedelijk netwerk Ede-Wageningen, FoodValley, provincie Gelderland en 
Nederland. Om de economische kansen te kunnen benutten is een goede bereikbaarheid een 
essentiële randvoorwaarde. Deze staat al langere tijd onder druk en als gevolg van de economische 
groei in het gebied. De prognoses voor de economische groei in FoodValley blijven gunstig en met de 
ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen en de Wageningen campus zal het verkeersaanbod verder 
blijven toenemen. Denk aan de vestiging van Unilever, TNO-voeding, de doorgaande groei van 
studenten en bijbehorende docenten en de plannen voor de ontwikkeling van de Born Oost voor R&D-
bedrijven. Hierdoor zal de bereikbaarheid verder onder druk komen te staan. Naast een oplossing 
voor autoverkeer werken we aan optimaliseringen voor de modaliteiten fiets en Openbaar vervoer. Uit 
de verkeersstudie blijkt echter dat deze onvoldoende soelaas bieden daarom is de aanleg van een 
nieuwe weg langs de randen van het terrein van de Wageningen campus de oplossing voor dit 
bereikbaarheidsprobleem.  
 
In lijn met uw ambities in de Omgevingsvisie is een goede bereikbaarheid van de Wageningen 
Campus vanuit economisch perspectief al jaren een belangrijk speerpunt. In diverse documenten 
hebben provincie, regio en gemeente het belang hiervan onderstreept. In 2015 is in de Strategische 
Agenda FoodValley het belang hiervan nogmaals benadrukt.  
Ook bij de vestiging van Unilever hebben gemeente en provincie beloofd voortvarend door te gaan 
met de plannen om te komen tot een verbetering van de autobereikbaarheid. 
 
Rond 2010 zijn wij gestart met een studie naar de bereikbaarheid in Wageningen, als eerste is de 
problematiek in beeld gebracht en hoe die zich naar verwachting tot 2030 zal ontwikkelen. Vanuit dat 
gegeven is gezocht naar mogelijke oplossingen. Na afronding van de eerste onderzoeksfase stelde de 
gemeente voor onder haar regie de verkeersstudie uit te voeren. Zij had de sterke voorkeur om de 
bestaande infrastructuur op te waarderen in plaats van het bouwen van nieuwe infrastructuur, de 
andere oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem. Wij wilden op dat moment nog niet voor een 
oplossingsrichting kiezen maar eerst nader onderzoek uitvoeren naar de beste oplossingen. Omdat 
het oplossen van het bovenregionale bereikbaarheidsprobleem in ieder geval deels aanpassing van 
bestaande lokale infrastructuur vergt, hebben wij ingestemd met dit verzoek van de gemeente om de 
regie te voeren, waarbij wij met de gemeente afspraken hebben vastgelegd over financiën, draagvlak, 
functionaliteit en robuustheid.  
Hierdoor kon de gemeente in gesprek met de stad om te komen tot een gedragen aanpak van de 
noordelijke ontsluiting van Wageningen in het algemeen en de Wageningen campus in het bijzonder. 
 
Een aantal keren heeft de participatie geleid tot nieuwe varianten en subvarianten die eveneens zijn 
onderzocht. Uiteindelijk leidde dit tot het inzicht dat binnen de afspraken maar op één manier het 
bereikbaarheidsprobleem kan worden opgelost. Dit is een nieuwe weg op maaiveldniveau over de 
rand van de campus. Dit leidde tot een voorstel van B&W van Wageningen aan de raad. Dit voorstel 
heeft de instemming van de Wageningen Universiteit & Research (WUr) en Gedeputeerde Staten 
mede omdat dit een afspiegeling vormt van lokale en bovenregionale belangen. Dit voorstel werd op 3 
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juli 2017 geamendeerd waardoor een nieuwe variant ontstond waarbij de variant Campus over 
maaiveldroute uitgesloten werd.  
 
Argumenten  
De functionaliteit en robuustheid van de door de gemeenteraad voorgestelde oplossing zijn niet 
onderzocht. Door de randvoorwaarden die het raadsbesluit stelt, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze 
oplossing aan de gestelde criteria kan voldoen. 
 
Ten opzichte van de ‘Campus op maaiveldroute’ tast de voorgestelde variant de Wageningen campus 
in veel grotere mate aan. Het leidt tot een fors verlies van onderzoeksfaciliteiten (sloop van gebouwen 
en proefvelden) en het moeten schrappen van een reeds gepland bouwblok voor onderwijs waardoor 
met de groeiende studentenaantallen het onderwijs in gevaar komt. De investeringskosten voor deze 
variant lopen hierdoor bovendien fors op.  
 
In de door ons beiden ondertekende FoodValley Ambitie is de ontwikkeling van de Wageningen 
campus een van de speerpunten. De onevenredige aantasting daarvan gaat in de raadsvariant 
daaraan voorbij. . 
 
De heeft WUR duidelijk gemaakt niet te zullen meewerken aan varianten die de functionaliteit van de 
campusfaciliteiten te zeer aantasten. Ook sluiten wij niet uit dat Idealis, de eigenaar van de Sterflat, 
grote bezwaren zal hebben. Hierdoor leidt deze variant eerder tot meer weerstand dan tot draagvlak.  
 
Het amendement zoals het nu geformuleerd is gaat uit van het realiseren van de raadsvariant. Dit 
brengt een juridisch risico met zich mee. Provincie en gemeente hebben gezamenlijk besloten om een 
m.e.r te starten. En pas uit dit onderzoek zou moeten blijken wat er precies gerealiseerd kan worden. 
De raad loopt onzes inziens dan vooruit op de resultaten uit dit onderzoek.  
 
Het aanleggen van nieuwe weginfrastructuur is een vraagstuk binnen de Wageningse politiek. Mede 
hierdoor zijn wij een risico dat het proces dreigt stil te vallen.  
 
Er kan een communicatief risico optreden. Het overnemen van de regie kan worden gezien als 
negatief. Echter wij zien dit als uiterst middel. Maar wel een resultante van onze provinciale 
verantwoordelijkheid. Wij behartigen het regionale en bovenregionale belang. Wel willen we uiteraard 
als één overheid constructief blijven samenwerken en daarbij de lokale en regionale belangen zo goed 
mogelijk verenigen. Bovendien willen we ervoor zorgen dat participatie een goed onderdeel blijft in het 
proces. Daartoe willen we de klankbordgroep uitnodigen te blijven deelnemen.  
 
5 Financiële consequenties 
Er is een bestuurlijke afspraak dat de kosten van de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem als 
volgt wordt verdeeld: 1/3 deel gemeente en 2/3 deel provincie. Het provinciale deel is 
gemaximaliseerd tot 14 miljoen. (MIAM) Deze raming is gebaseerd op:  

1) Oplossen van het bereikbaarheidsprobleem in het kader van het regionaal belang. In het 
uiterste geval kan de provincie een sobere, doelmatige oplossing realiseren zonder 
gemeentelijke bijdrage. 

2) De gemeentelijke wens die gerespecteerd is om geen nieuwe weg aan te leggen maar de 
bestaande infrastructuur te benutten en te verbeteren.  

 
Het risico dat kan ontstaan is dat de gemeente haar gereserveerde bijdrage van 6,5 miljoen euro niet 
beschikbaar stelt indien de provincie de regie overneemt en gebruik maakt haar provinciale 
bevoegdheid. Wel kan dan de sobere en doelmatige oplossing worden gerealiseerd.  
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6 Proces en evaluatie 
 
Wij hebben aan de gemeente Wageningen een brief gestuurd. Hierin informeren wij B&W over ons 
voorstel aan u om de regie te gaan voeren en gebruik te maken van de provinciale ruimtelijke 
ordening instrumenten zijnde het inpassingsplan. Na de zomer leggen wij u het besluit voor.  
 
Arnhem, 11 juli 2017 - zaaknummer 2011-018182 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
P.G.G. Hilhorst - secretaris 
 
Bijlagen: 

☐ Ontwerpbesluit 

☐ Begrotingswijziging 

☐ Notitie Naam notitie   

☒  GS Brief gericht aan gemeente Wageningen  
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